
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطباعة مع ورقة!!!

يرجى جمع ما يكفي من المواد بحيث يكون لكل طفل 
البنود الخاصة بهم، والنظر في استخدام علبة لفصل 

 وتوزيع العناصر.

أوراق، ورقة أو نسيج، طالء أو ملصق )للورق(، المواد:
طالء النسيج أو طالء االكريليك )للنسيج(، فرش الطالء، 

 حصيرة أو صحيفة

جمع األوراق، وإعداد علبة مع العناصر لكل االتجاهات:
طفل )فرشاة الطالء، ورقة، الطالء، أوراق(، األطفال 

الطالء أوراق، ثم اضغط على ورقة، فإنها يمكن أن تكرار 
 العملية حتى أنها مضمون مع النتيجة.

  
 https://www.firstpalette.com/craft/leaf-prints.html :المصدر 

  
 https://youtu.be/-2frUcgQ8UQ :فيديو 

  

 

 

 

 

 

 

 Playdough لموسم الخريف 

hlaydough  مهم  لدعم المهارات الحركية الدقيقة ويمكن
 استخدامها كمادة فنية ثالثية األبعاد.

  
لهذا النشاط جمع العناصر المختلفة مع مواضيع الخريف 
واألدوات للعمل مع العجين اللعب، ووضع العناصر على 

الصواني أو في صناديق بحيث قد يكون كل طفل المواد 
الخاصة بهم البنود مثل: لعب العجين، واألوراق، وأوراق 
النسيج، واألحجار الصغيرة أو الرخام، ورق الورق، قطع 
الكعكة، دبابيس المتداول )يرجى أن تضع في اعتبارها 

 (3مخاطر االختناق لألطفال دون سن 

  
-https://www.pre-kpages.com/fall-leaves-play-dough :مصدر 

invitation/ 
  

 /https://www.pre-kpages.com/homemade-playdough-recipe وصفه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استخدام التنقيط للطالء

سوف يتغير الطقس قريبا بما فيه الكفاية، لماذا ال 
استكشاف المياه ومفهوم المطر في المشاريع الفنية 

 الخاصة بك!

مائية أو أي ورقة المتاحة، والغذاء تلوين ورقة  : المواد
المياه   السائلة، مرشحاتالقهوة، أو األلوان المائية 

مرشحات خارج إذا سلسلة لتعليق ،(mLs 5)حوالي 
 دبابيس المالبس رغبت في ذلك، 

: جمع نهايات من مرشحات القهوة ومقطع اتجاهات
على دبوس المالبس، إما شنق من سالسل في الهواء 

الطلق من الشرفة أو األشجار وضع الورق تحت 
الستخدام المطر، أو عقد مع تسليم الورق، يمكنك إما 

إضافة بضع قطرات من تلوين الطعام مباشرة على 
من الماء  mLs 5مرشح القهوة، ومن ثم إضافة حوالي 

بعد ذلك، أو يمكنك إضافة تلوين الطعام إلى الماء أوال، 
 ثم صب في فلتر القهوة معا

  
 /http://taminglittlemonsters.com/drip-painting : مصدر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موسم الخريف استكشاف مفاهيم 
 ومناقشة اللون

النظر في إنشاء لوحة مسح، لوحة الطباشير، أو لوحة 
ملصق الستكشاف مفاهيم مختلفة مع األطفال، وهذا 

 يمكن القيام به خالل أوقات مجموعة كبيرة أو صغيرة.

يمكن أن يكون عنوان القسم األول "ماذا نعرف عن 
 " "ماذا نعرف عن سقوط؟_____"في هذه الحالة سيكون

اكتب إجابات األطفال حول ما يعرفونه على اللوحة.  
 سيفاجئك األطفال بإجاباتهم على هذا السؤال المفتوح!

السؤال التالي الذي سوف ترغب في طرحه هو "ماذا 
"ماذا نتساءل نتساءل عن ____"في هذه الحالة سيكون

 عن سقوط؟"

وسيكون ذلك بمثابة أداة تخطيط مفيدة عند النظر في 
مجاالت التركيز أثناء التعلم الخريف. قد يأتي موضوع تغيير 

األوراق ، والنظر في الطرق المختلفة التي يمكن 
 استكشافها في الفن والفصول الدراسية.

 
/http://mrsmyerskindergarten.blogspot.com/2015/10 : مصدر  

investigating-colors-of-leaves.html 
 

 أنشطة فنية لموسم الخريف!!
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 كيف تدعم تجارب الفن المركزة على العملية مرحلة ما قبل المدرسة:  

   https://www.naeyc.org/resources/pubs/tyc/feb2014/process-art-experiences 
 

  https://youtu.be/wkBGZ71ghE8 الفيديو: (Arte en otoño )preescolar اإلسبانية-
 

 https://www.fantasticfunandlearning.com/fall-process-art-kids.html أفكار فنية عملية: 
 

-https://stayathomeeducator.com/fall-process-art-for فكرة فنية عملية لألطفال الصغار:
toddlers/ 

 
-https://www.pbs.org/parents/crafts-and مالحظات ورقة على المشي طبيعة الخريف: 

experiments/make-leaf-observations-on-an-autumn-nature-walk 
 

  /http://krokotak.com/2013/03/fall-leaf-hedgehog ليف القنفذ: 
 

 الصنوبر مخروط القنفذ )مناسبة لألطفال األكبر سنا، ويتطلب بندقية الغراء(: 
      https://www.muminthemadhouse.com/pinecone-hedgehogs/  

 
  https://youtu.be/4Z4m4OVzDes )وليس الفن فقط( فيديو: Playdoughالمزيد من أفكار 

 
:أنشطة فنية عملية المطر 5   

     https://taminglittlemonsters.com/5-rain-painting-process-art-activities-for-kids/  
 

 https://www.pbs.org/parents/crafts-and-experiments/fall-leaf-suncatcher ليف صنكاتشر: 
 

STEAM :امتصاص الفن )أوراق مرشح القهوة( فيديو https://youtu.be/frteN3ilCGg  
 

Jesienne drzewka / :خريف األشجار سقوط الحرفية االطفال الفن، فيديو https://
youtu.be/tANF_1Y-Sig  

 
-https://www.pbs.org/parents/crafts-and استكشاف ألوان الطبيعة مع عجلة اللون:

experiments/fall-color-wheel 
 

 موارد الفن العمر المدرسي:
 

https://doodles-academy.org/doodles-at القيام به في المشاريع الفنية وتيرة الخاصة بك:
-home/ 

 
//:https قناة الفنان برين باتاكالن على يوتيوب، مليئة برسم الهريس حتى التحديات:

www.youtube.com/channel/UCfG2d6UfvZlekAya_xL9YKw/videos 
 

 /http://think360arts.org/teaching-artist-tv تعليم التلفزيون الفنان:
 

-https://capechicago.org/blog/arts-resources-for موارد فنية للعائالت العالقة في المنزل:
families-stuck-at-home/ 

 أنشطة فنية لموسم الخريف
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